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Santander é o “Melhor Banco para PME” em Portugal 
 

• A distinção é da revista Global Finance, que analisou critérios como o conhecimento 
dos mercados e as necessidades das PME, a variedade de produtos e serviços, o 
posicionamento de mercado e a inovação 
 

 
Lisboa, 19 de dezembro de 2022. NOTA DE IMPRENSA 
O Santander foi premiado pela revista Global Finance, pelo segundo ano consecutivo, como o 
“Melhor Banco para PME” em Portugal, no âmbito dos “SME Bank Awards 2023”. 

 
Este prémio, que está na sua segunda edição, distingue as instituições financeiras que melhor 
respondem às necessidades das PME nos seus mercados, reconhecendo o apoio prestado e a 
qualidade dos serviços oferecidos.  

 
A Global Finance avaliou o desempenho dos bancos no período entre 1 de abril de 2021 e 31 
de março de 2022, tendo por base critérios como o conhecimento dos mercados e as 
necessidades das PME’s, a variedade de produtos e serviços, o posicionamento de mercado e 

a inovação. Recebeu ainda os inputs de especialistas do setor, executivos e experts em 
tecnologia. O estudo foi efetuado em 69 países. 
 
Segundo o diretor da publicação, Joseph Giarraputo, “as pequenas empresas são a força vital 
das economias em todo o mundo, mas abrangem uma vasta gama de negócios, cada um com 

necessidades específicas da sua indústria, setor e geografia”, explicando que, ao atribuir este 
prémio, “a Global Finance presta um serviço único aos empreendedores experientes que 
procuram o mais elevado nível de satisfação das suas necessidades financeiras”. 
 

Para além do Santander em Portugal, o Grupo recebeu o título de “Melhor Banco para PME” 
na Europa Ocidental, em Espanha e no Chile. 
 
O Santander tem mantido um forte compromisso com o tecido empresarial português, 
através de um posicionamento de proximidade e de qualidade do serviço prestado. O Banco 
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disponibiliza para os seus clientes mecanismos de apoio que os ajudam a desenvolver os 
seus negócios e a tornarem-se mais competitivos, sendo um passo importante para gerar 
mais riqueza, emprego e contribuir para a recuperação e crescimento da economia 
portuguesa. 
 
Fundada em 1987, a Global Finance possui leitores em 193 países, tendo uma tiragem de 
50.000 exemplares. Com uma vasta experiência em mercados financeiros, tornou-se uma 
referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de carteiras de 
investimento internacionais. 

 


	Santander é o “Melhor Banco para PME” em Portugal
	 A distinção é da revista Global Finance, que analisou critérios como o conhecimento dos mercados e as necessidades das PME, a variedade de produtos e serviços, o posicionamento de mercado e a inovação

